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PRO OBYVATELE, CHATAŘE, CHALUPÁŘE A  PŘÍZNIVCE MĚSTSKÉ ČÁSTI OLOMOUC-RADÍKOV 

 
 
 
Půvaby zimní přírody 
v Radíkově potěší každého… 

 
Končí rok 2009. Bilancujeme, co 
nám přinesl v soukromém životě, 
zamýšlíme se nad tím, co se nám 
zde v místě našeho bydliště 
povedlo. 
Buďme optimisté i pro ten příští 
rok, který zanedlouho přivítáme 
v kruhu svých přátel, popřejme 
si pevné zdraví, dostatek rodinné 
pohody, štěstí i finanční jistoty.               
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Rada a Zastupitelstvo Statutárního 
města Olomouce projednaly (výběr): 

15.9.2009 - 80. RMO  
-dodávky energie pro 
rok 2010 
-Přichystalova ulice, 
rekonstrukce komuni-
kace 
-veřejná zakázka, Čer-
novír, hasičská zbrojnice 
-rozpočtové změny 2009 
-Rudolfova alej 1. etapa 
obnovy 
-kontrola hospodaření 

s finančními prostředky města za rok 2008 (růz-
né podpory) 
-jízdní řády, změna 
-příspěvek na rekonstrukci krovu chrámu sv. 
Mořice 
-tramvajová trať Nové Sady, lokalita Šantovka 
-výběrové řízení, ředitel MDO 
 
29.9.2009 – 81. RMO 
-veřejné zakázky, „Obnova mobiliáře a povrchů 
cestní sítě ve Smetanových sadech“ 
-hodnocení „Plánu odpadového hospodářství za 
roky 2005 – 2009“ 
-zimní údržba komunikací 
-petice občanů Nedvězí 
-Moravská cyklotrasa 
-Korunní pevnůstka 
 
13.10.2009 - 82. RMO 
-petice Lazce 
-veřejná zakázka „Stavební úpravy mostu přes 
řeku Bystřici – ul. Jeremenkova“ 
-rozpočtové změny 2009 
-nařízení č.5/2009 o udržování sjízdnosti a 
schůdnosti místních komunikací v zimě 
-vítací cedule 
-obnova technických prostředků MP 
-smlouva s Muzeem umění 
-organizační změna na odboru dopravy a odbo-
ru ŽP 
 
29.10.2009 – 83. RMO 
-veřejná zakázka č.9063 „Informační systém“ 

 
3.11.2009 – 84. RMO 
-návrh rozpočtu na rok 2010 – první čtení 
-rozpočtové změny 2009 
-obecně závazná vyhláška (OZV) o poplatcích 
za komunální odpad r. 2010, OZV o poplatku za 
veř. prostranství 
-parkovací objekt „Palachovo náměstí“ 
-územní plán Olomouc 
 
10.11.2009 – 85. RMO 
-petice Tř. Svobody 
-rozpočtové změny 2009 
-petice, linka č. 35 
-dětská hřiště, výběr lokalit pro rok 2010 
-Rudolfova alej, vyhodnocení 1. etapy, příprava 
2. etapy 
-ul. 8. května, rekonstrukce komunikace 
-rozvoj výstaviště FLORA a.s. 
-projekt „Obnova zeleně Ústředního hřbitova 
Olomouc“ 
-Aquapark 
 
24.11.2009 – 86. RMO 
-rozpočet na rok 2010, a.s., PO 
-komunitní plán sociálních služeb 
-I/46 – východní tangenta 
-revitalizace a regenerace sídliště 
-rozšíření sběru drobných elektrozařízení 
-termíny jednání RMO a ZMO v roce 2010  
-bezúplatný převod hlasových sirén 
 
13.10.2009 – 21. ZMO 
-Středoevropské fórum Olomouc – návrh smlou-
vy 
Poznámka: ustálené body programu RMO, ZMO 
(majetkoprávní, prodej domů)  budou zveřejňová-
ny  pouze v případě, že se dotýkají m.č. Radíkov    
 
Upozornění: Podrobné podklady (zápisy)  
z jednání RMO a ZMO jsou k dispozici (nahlédnutí, 
příp.pořízení kopie) na organizačním oddělení 
MmOl - 1.patro radnice dveře č.12) nebo na webo-
vých stránkách Statutárního města Olomouce 
včetně důvodových zpráv zpracovávaných pro 
zastupitele před jednáním ZMO. 

 
                                                          /zv/      

Ze zápisů jednání KMČ č.21 
Olomouc-Radíkov

 
Říjen 2009 (19.10.) 
-došlá a odeslaná pošta 
-soubor připomínek občana 
Radíkova k práci místní KMČ, 
postupně řešeno, informace 

bude dána do zápisu z jednání v 11/09 

-anonymní oznámení o poškození dřevin 
v lokalitě Horní hřiště, řešeno v součinnosti 
s MP a odborem ŽP Magistrátu 
-informace ze schůzky s MP na Sv. Kopečku 
-zpráva o čerpání finančních prostředků KMČ 
v roce 2009  
-informační materiály z oblasti požární preven-
ce 
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-nutnost zajištění rozšíření lokalit k sečení 
 v r. 2010  
 
Listopad 2009 (16.11.) 
-došlá a odeslaná pošta 
-zpráva o řešení připomínek občana Radíkova 
-pozastavení vydávání objednávek MmOl na 
čerpání rozpočtu KMČ, nutno řešit v r.2010 
jiným způsobem 
-vandalismus na objektu místní čekárny MHD, 
poškození lavičky a jiné, řešeno s MP, o opra-
vu poškozeného majetku požádány TSMO a.s. 
-zhodnocení sběrových sobot a akce bioodpad 
2009, bez připomínek 
-informace o řešení znečištění studní z býva-
lých skladů Drogerie 
-zajištění vhodné firmy na kácení a výsadbu 
nových stromů v lokalitě Horní hřiště 
 
Plán jednání KMČ v roce  2010   

  
18. ledna 19,00 hod. 
15. února  19,00 hod. 
15. března  19,00 hod. 
19. dubna  19,00 hod. 
17. května  19,00 hod. 
21. června 19,00 hod. 
19. července 19,00 hod. 
16. srpna  19,00 hod. 
20. září 19,00 hod. 
18. října 19,00 hod. 
15. listopadu 19,00 hod. 
13. prosince 19,00 hod. 
                               
Poznámka: Termín může být operativně změněn 
z důvodu zaneprázdnění členů   v  daném termínu.  
Jednání  je v  úvodní  část i  veře jné.  
       Zápisy z  jednání KMČ  jsou umístěny ve vý-
věsní skříňce naproti zastávky MHD nástup  v  
Olomouci - Radíkově a na stránkách 
www.olomouc.eu/radikov      

                                                                                                                  /zv/                                                                                                   
HLASOVÁ SIRÉNA V RADÍKOVĚ 

 
Ve středu 2.12. 2009 ve 12.10 jste měli možnost poprvé slyšet novou 
hlasovou sirénu. Odborná firma provedla montáž včetně příslušných 
měření. Siréna je ovládaná z centrály Hasičského záchranného sboru 
Olomouckého kraje a ze speciálního pracoviště Magistrátu města 
Olomouce. Mimo již známý zvukový signál je možné touto sirénou 
vysílat krátké hlasové zprávy, které mohou konkretizovat charakter 
možného ohrožení. Při zkouškách sirén, které probíhá v celé republi-
ce každou první středu v měsíci ve 12.10 hodin, je využito vlastností 
sirény a občané jsou informováni i hlasem, že se jedná o zkoušku. 
Jen pro zajímavost, v celé republice probíhá zkouška ve 12.00, jen 
Olomouci se podařilo prosadit změnu času a to hlavně z důvodu, že 
turisté před orlojem by nemohli nerušeně sledovat jeho hru v pravé 
poledne. V těchto místech jsou lidé informováni o zkoušce ve třech 
světových jazycích.  
                                                                                                            /jb/ 

                                                                                                           

CO DÝCHÁME V RADÍKOVĚ A JAK SI TO MŮŽEME OVLIVNIT SAMI? 
Více než čtyřicet procent obyvatel dýchalo vloni vzduch s příliš vysokými koncentracemi rakovinotvor-
ných látek. Vyplývá to z aktuální Zprávy o stavu ovzduší, kterou dostala na stůl vláda. Ještě horší 
situace je u přízemního ozonu: Ovzduší s nadlimitními hodnotami dýchalo vloni 69 procent lidí. U mik-
roskopických částic prachu to bylo 15 % obyvatel. „Nejhorší oblastí z hlediska znečištění ovzduší zů-
stává Ostravsko-Karvinská oblast (zatížení průmyslem a energetikou) a aglomerace Praha a Brno 
(zatížení dopravní)," konstatuje se v dokumentu.  
Karcinogenní látky v ovzduší ovšem nejsou problémem jen velkých aglomerací, ale i malých obcí. Na 
vesnicích sice nejsou drahé měřící přístroje, ovšem podle expertů zde ovzduší otravují exhalace na-
příklad ze starých neekologických kotlů, v nichž lidé spalují nekvalitní uhlí nebo dokonce odpadky. 
„Znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem je problémem jak v dopravně a průmyslově zatížených oblas-
tech, tak i v malých sídlech (lokální topeniště)," uvádí se ve Zprávě o stavu životního prostředí. Vý-
zkum Státního zdravotního ústavu před časem například ukázal, že v relativně čistém prostředí obce 
Havlovice nad Úpou v podhůří Krkonoš se do ovzduší dostalo z domácích komínů šestkrát více rako-
vinotvorných látek, než vyprodukuje průměrná tepelná elektrárna po odsíření. 
Také odbor ŽP Magistrátu prováděl průzkum ve vybraných lokalitách s cílem zjistit, čím lidé topí. Šet-
ření proběhlo i v sousedním Lošově. 
 Buďme i my ohleduplní ke zdraví svému i svých spoluobčanů. Netopte ve svých topidlech 
věcmi, které do kamen nepatří jako PET lahve, dřevo znečištěné impregnací nebo barvou apod. 
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Vždyť balený vzduch v žádné PET lahvi jako vodu nekoupíme a k dýchání máme všichni ten 
stejný mix se škodlivinami včetně našich dětí a vnoučat……    
                                                                                                                          /jb/                                                                                                                                
          
REKONSTRUKCE UL. MALINOVSKÉHO SE ZAČÍNÁ REALIZOVAT………    
     Po dlouhých peripetiích nabylo dne 
21.11.2009 vydané stavební povolení na 
rekonstrukci ul. Malinovského právní moci. 
Bezprostředně v návaznosti na toto svolal 
zástupce investora p. Sonnewend na úterý 24. 
listopadu 2009 předání staveniště za účasti 
zástupce zhotovitele firmy Horstav s.r.o. (p. Ing. 
Cieleckého, stavbyvedoucího p. Ing. Hrabinu), 
která bude stavbu realizovat. Přítomna byla také 
hlavní inženýrka projektu Ing. Hana Zajíčková a 
zástupce KMČ Ing. Zvěřina. Byly dohodnuty 
práce, které se budou realizovat ještě v letošním 
roce (vybrány ty, které nebudou zhoršovat 
dopravu v zimním období) a dále byl stanoven 
termín ukončení stavby a to k 31.7.2010. Jedná 
se o stavbu, která zajisté ovlivní jak dopravní 
obslužnost Radíkova, tak i krátkodobě omezení přístupu na soukromé pozemky při rekonstrukci 
vjezdů, které se budou provádět až na geodetické hranice pozemků vlastníků. Pro zařízení staveniště 
bude využito stávající parkoviště a některé další plochy.  
      O jednotlivých etapách výstavby se vás bude KMČ snažit předem informovat, a to nejen ve zpra-
vodaji, ale i na webových stránkách KMČ a na vývěskách. Jsme velice rádi, že představitelé vedení 
města dostáli příslibu o realizaci této akce, která završí investování do inženýrských sítí a místních 
komunikací. Bohužel časové zpoždění bylo způsobeno tím, že ke stavebnímu řízení bylo místním 
občanem podáno odvolání, o kterém musel rozhodovat Krajský úřad Olomouckého kraje. Ten bohužel 
zjistil procesní pochybení magistrátu ve správním řízení a tak vše bylo vráceno na samý začátek 
schvalovacího procesu. Nutnost dodržování lhůt v souladu se správním řádem vedla k dalšímu pro-
dloužení schvalovacího řízení o téměř 3 měsíce. Původní předpoklad vydání stavebního povolení byl 
v první polovině roku, další termín se předpokládal v září 2009.  
      Jen připomínáme „Co vše přinese tato stavba:“  

- dle místních podmínek částečnou sanaci podloží komunikace, zkapacitnění uličních vpustí, 
nový asfaltový povrch včetně zpomalovacích prvků 

- nové dopravní značení 
- nové obrubníky a nové chodníky ze zámkové dlažby 20x20 v bezbariérovém provedení 
- úpravy a nové povrchy vjezdů k nemovitostem na ul. Malinovského a točně MHD 
- úpravy zastávek MHD (na znamení Zahrádky, konečná výstup a nástup)  
- vybudování povrchů kontejnerového stání u ul. Na Suchých loukách, pod ulicí U Skalky (nové 

stání) a u čekárny MHD 
- nové veřejné osvětlení v dotčené části stavby 
- nový místní rozhlas v dotčené části stavby 
- rekonstrukci propustku Lošovského potoka včetně nového zábradlí 
- úpravu okolí zvonice církve československé husitské i s výsadbou zeleně 
- radikální zásah do zeleně (břeh na ul. Malinovského, kácení Masarykovy lípy a blízké jívy u 

potoka s ohledem na jejich havarijní stav a napadení chorobami) 
- výsadbu nového stromu na místo lípy a vytvoření posezení s novým mobiliářem včetně sou-

středění informačních tabulí do jednoho místa 
- rozsáhlejší výsadba dalších stromů a keřů včetně prostoru u zvonice a před prodejnou, dopl-

nění dalšího mobiliáře. 
     I přes krátkodobá negativa během výstavby, která se dotknou především těch, kteří u stavby bydlí, 
ale i těch, kdo komunikaci Malinovského využívají, věříme, že nakonec budou s konečnou podobou 
díla spokojení nejen všichni místní, ale i ti kteří do Radíkova jezdí za rekreací.     
      Ve 49. týdnu již proběhlo kácení zeleně. Odborný posudek ukázal i na havarijní stav tzv. „Masary-
kovy lípy“. Můžeme ujistit občany, že vše bylo na povolení orgánu státní správy v oblasti ŽP a rozhod-
nutím je stanovena i povinná náhradní výsadba v množství 3 x větším. Ta bude provedena dle odbor-
ného projektu zahradního architekta.      
                                                                                                                                                                /zv/        
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ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ KMČ V ROCE 2009……  
I v letošním roce měla naše KMČ přiděleny prostředky ve výši cca 150 000,-Kč. Pro informaci sdělu-
jeme, že prostředky byly v souladu se schváleným plánem čerpány na tyto akce: 
- 20 500,- Kč (tisk Zpravodaje, katastrální mapa, novoročenky, pronájem mobilního WC pro hasiče) 
- 99 000,- Kč (úpravy rigolů ulice Zedníkova) 
-   5 000,- Kč (úvazky pro psy u prodejny) 
-   4 000,- Kč  (jiné drobné opravy majetku města) 
   S ohledem na pozastavení čerpání finančních prostředků v závěru roku 2009 z rozhodnutí RMO 
zůstalo cca 20 000,- Kč nedočerpáno. 
 
PANÍ MARIE PROCHÁZKOVÁ OPĚT USPĚLA V 7. ROČNÍKU KVĚTINOVÉ SOUTĚŽE 

       Ve středu 18. listopadu vyhlásil 
1. náměstek primátora Mgr. Ščudlík 
na olomoucké radnici výsledky 
celoměstské soutěže o nejkrásnější 
květinovou výzdobu v Olomouci. 
Soutěže se účastnilo celkem 28 
soutěžících ve čtyřech kategoriích. 
Cílem soutěže je podpořit zájem 
veřejnosti o tvorbu životního 
prostředí a zkrášlit naše město 
v době turistické sezony. Paní M. 
Procházková ul. Malinovského 45 
z městské části Radíkov se 
účastnila soutěže v kategorii 
„rodinné domy“, kde se umístila na 

1. místě a získala celkem 178 bodů. 
V absolutním pořadí pak paní Procház-
ková  obsadila velmi hezké 3. místo. 
Ocenění za ni převzaly dcery Radka a 
Renata.  
        Zajisté jste si všimli, že jejich RD je 
v období od jara až do pozdního podzimu 
neustále opečováván a udržován je nejen 
trávník soukromý, ale i trávník na veřej-
ném prostranství sousedící s parcelou. A 
mezi námi, ty kytky v oknech potřebují 
opravdu lásku a každodenní péči. Je to 
hezký pohled pro všechny, kteří do Radí-
kova přijedou a nebo z Radíkova odjíždí 
z blízké zastávky MHD. Věříme, že s 
dobudovanou rekonstrukcí ulice Malinovského se do soutěže zapojí i další občané Radíkova. KMČ  
děkuje za reprezentaci Radíkova v této celoměstské soutěži. 
                                                                                                                                                                     /zv/                                                 
POČASÍ  
Říjen 2009 
Průměrná teplota 8,9oC od 5 - tiletého průměru odchylka o -1,2oC od normálu, od 25 - tiletého 0,2oC. 

Napršelo 55 mm, to je 138 % normálu. Nejvíc napršelo 10.10. a to  13 mm. Maximální teplota byla 

7.10. a to 26oC a minimální -1,1oC  31.10. v 7 ráno. Jasný  den byl 1, což je 17 % normálu, zatažených 

13, srážkové 15, letní 1 t.j. 500 % normálu,  mrazový 1, větrný byl 1, s inverzemi 4. Teplotně byl mě-

síc v normálu. Co bylo neobvyklé, tak bylo množství sněhu, které napadalo dne 14.10. na olistěné 

stromy, což způsobilo značné škody. 

Listopad 2009 
Průměrná teplota 6,4oC od 5 - tiletého průměru odchylka o 1,1oC od normálu, od 25 - tiletého 3oC. 

Napršelo 46 mm, to je 110 % normálu. Nejvíc napršelo 10.11. a to  19 mm. Maximální teplota byla 

25.11. a to 14,6oC a minimální -2.6.oC a to 1.11. v 7 hod. ráno. Jasný  den žádný, zatažených 14, sráž-

kových 18, mrazový 1, větrný byl 1, s mlhou 10, s inverzemi 6. Teplotně byl měsíc v normálu. 
                                                                                                                                                                /jb/ 
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Víte, že . . . .  
……….i když byl letošní ročník Hubertovy jízdy 
pořadateli pečlivě připraven, s ohledem na 
přímo katastrofální počasí (vytrvalý déšť) byla 
akce zrušena. Přátelé a milovníci koníčků se 
alespoň večer sešli v místní hospodě na Coun-
try bále……. 
………v sobotu ve večerních hodinách 
14.11.2009 proběhlo ve středu Radíkova van-
dalské řádění skupiny zatím neznámých. Bylo 
demolováno obložení stropu čekárny MHD, 

byla rozbita 2 okna, proveden pokus o rozdě-
lání ohně v čekárně a udělán značný nepořá-
dek. Dále byla poškozena lavička u prodejny, 
rozházeny kontejnery u prodejny. Toto počíná-
ní bylo nahlášeno k šetření na Městskou policii 
místní KMČ až v pondělí, kdy jsme se toto 
dozvěděli. Bohužel, ani ti, co v blízkosti bydlí 
nic neslyšeli, neboť jinak by policii určitě zavo-
lali ???..  Poděkování patří TSMO a.s., které 
v poměrně krátké době provedly nezbytné 
opravy……. 
………..KMČ usilovala o zařazení do plánu 
přípravy investic i zpracování projektové do-

kumentace na definitivní úpravu sportoviště 
v prostoru směrem k hrubému čištění splaško-
vé kanalizace. Podle předběžných informací se 
na akci v roce 2010 nedostalo, ale můžeme 
přislíbit, že budeme dále o realizaci sportoviště 
nejen pro hasiče, ale i naše děti, usilovat.......       
………Správa nemovitostí Olomouc a.s. za-
bezpečila na upozornění KMČ vyčištění okapů 
od listí nejen na prodejně, ale i na objektu 
hasičské zbrojnice a KMČ. Dále byly opraveny 
vypínače na rampě prodejny, které rozbili van-
dalové tak, že i vodiče pod napětím byly do-
stupné dětem. Děkujeme za rychlou opra-
vu…… 
……... jakékoliv zásahy do zeleně podléhají 
vydání souhlasu orgánu státní správy v oblasti 
ŽP. Nestalo se tak v případě zcela neodborné-
ho a nepovoleného a hrubého ořezu stromů 
v majetku města Olomouce v lokalitě Horní 
hřiště. Domnělou příčinou je, že stromy překá-
žely příjmu signálu ze satelitu. Případ dále 
šetří Městská policie…….. 
…….. malé hokejové branky v polovině listo-
padu zmizely ze hřiště za prodejnou. Původní 
podezření na zloděje bylo mylné, neboť jak se 
po malém pátrání na Magistrátě zjistilo, že 
branky byly odvezeny na zimní údržbu. Trochu 
informovanosti pro komisi by asi neškodilo……   
……….KMČ Sv.Kopeček jedná s příspěvkovou 
organizací Hřbitovy Olomouc o provedení 
oprav hřbitovů na Sv.Kopečku. Současně 
Správa hřbitovů žádá občany, aby si zaplatili  
příslušné poplatky za místa hrobů….   
                                       / zv /

 
Společenská kronika.   
Narozeniny oslaví /oslavili/ : 
                                 
                                          Prosinec: Jindřich Večeřa, Eva Pilipová, Květoslava Švecová, Jarmila Od-

strčilová, Anna Střeláková 
Leden:  Josef Doseděl, Anna Rešlová, Marie Procházková, Anna Uhlířová, 
Vladislav Langer 
Únor: Zdeněk Střelák, Ing. Zdeňka Stojaspalová, Stanislav Šubrt, Doc. 
PhDr. Karel Frank CSc., Vlasta Solařová, Marie Schwarzová, Helena Veče-
řová 
Poznámka: Údaje o narození občanů komise shromažďuje z historických podkladů. Problé-
mem pro nás jsou informace o nových občanech, kteří se do Radíkova přistěhovali. Z důvodů 
ochrany osobních údajů a platné legislativy Magistrát Komisím městských částí v této oblasti 
informace  neposkytuje.  Tímto se omlouváme těm, na které jsme nechtěně „zapomněli“ ať už 
při narozeninách nebo při narození dítěte….       
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví a spokojenosti v dalším živo-
tě.   

 Pozn.  : KMČ č.  21 sleduje narozeniny pouze  občanů starších 60 - ti let. Do seznamu jsme zahrnuli i 
důchodce, kteří žijí v blízkém Domově důchodců nebo penzionu v Olomouci - Chválkovicích.      
 
Blahopřejeme: k narození syna Michala manželům Štenclovým, Přejeme hodně zdraví a do dalšího života všem 
hodně pohody a jen samé radosti.            
Smuteční oznámení: Blízcí příbuzní, přátelé i občané se rozloučili se zesnulým panem Ivanem Foukalem.                                                                                                                     
                                                                                                                              / zv /  
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Sdělení občanům: 
                                                                                                                

Úřední hodiny detašovaného pracoviště Magistrátu 
města Olomouce jsou každé pondělí od 13,00 – 17,00 
hod. Tel. 585385 296.                                                                                                                                                                                                                                                                          
1)  Pracoviště je nyní obsluhováno panem Martinem Tichým.  
2)  Třiďte odpad, využívejte možnosti, které nabízí TSMO a.s. 

Důsledným tříděním přímo u zdroje šetříte náklady 
z rozpočtu TSMO a.s. a SmOl.  

3)  Informační pracoviště – Náprstkova 1, Olomouc – Radíkov (kapacita – 2 počítače) 
     Otvírací doba internetového pracoviště Ol. - Radíkov, Náprstkova 1  

Po 13:00 - 17:00 
Út 8:00 -12:00 / 13:00 -17:00 
Čt 13:00 - 17:00 
Pá 13:00 - 17:00 
O případných změnách se informujte. 

4) Místní knihovna (vedoucí p. Večeřová)    
       Paní knihovnice je tu pro vás a ráda poradí každou středu. Již předem se můžete podívat na 

webové stránky http://www.kmol.cz/radikov.html, které vám řeknou, jaké knihy jsou v místní 
knihovně v Radíkově a nebo v knižním fondu Knihovny města Olomouce. Využijte dlouhých zim-
ních večerů a zapůjčte  si knihu v naší pobočce. 

5) Svoz komunálního odpadu v závěru roku 2009 bude probíhat ve středu, ale v ranních hodi-
nách. 

6) Zimní údržba je prováděna TSMO a.s. v souladu s ustanoveními nově vydaného Nařízení statutárního 
města Olomouce č. 5/2009 o udržování sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací na území statu-
tárního města Olomouce v délce 334 km. Rozsah a míra zimní údržby je limitována finančními mož-
nostmi města. Podrobnější informace sdělí TSMO a.s. 

                                                                                                                                                                                      /zv/                                                                            

Městská policie je tu pro vás:   
 

Příchod nového roku je každoročně spojen se zábavní pyrotechnikou, při které 
dochází k ublížení na zdraví a škodám na majetku. V souvislosti s tím vám 
přinášíme několik rad pro nákup a použití zábavní pyrotechniky.  
Zábavní pyrotechnika je rozdělena do čtyř tříd označených římskými čísly I až 
IV podle stupně nebezpečnosti, které jsou označeny zkušební značkou pro 
pyrotechnické výrobky.  
Do pyrotechnické třídy I. patří vystřelovací konfety, dý-
movničky, prskavky, bouchací kuličky, kapsle a jiné. Tyto 

výrobky se mohou prodávat kdekoliv, tedy i ve stáncích na tržištích a bez ome-
zení věku. V případě dětí je vhodné při nákupu a při používání asistovat. 
Do II. třídy patří fontány, barevné dýmy, římské svíce, gejzíry a další, které 
mohou být prodávány jen osobám starším 18-ti let  v „ kamenných obcho-
dech“.   
Pyrotechnika III. a IV. stupně není volně prodejná, koupit si ji mohou jen ti, co 
vlastní platný průkaz odpalovače ohňostrojů.  
Zábavní pyrotechniku je nejlepší nakupovat ve specializovaných obchodech, mají dobré podmínky pro 
skladování a vyškolený prodavač vám navíc poradí. U stánků na tržišti hrozí, že vlivem vlhkosti a mra-
zu může dojít k poškození a znehodnocení výrobku. Nedoporučujeme nakupovat výrobky s jakkoliv 
poničeným obalem nebo neznámým původem a výrobky s prošlou dobou použitelnosti. U každého 
výrobku musí být český návod k použití.  
 
Jak odpalovat pyrotechniku? 
- dodržujte stanovený návod            
- se zábavní pyrotechnikou manipulujte výhradně venku ve volném prostranství ( v dostatečné vzdále-
nosti od automobilů, domů apod.)       
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-v blízkosti odpalované pyrotechniky  by se neměly pohybovat žádné osoby, při manipulaci nemiřte na 
sebe ani na druhé          
- odpalovat pyrotechniku by měl vždy člověk, který není pod vlivem alkoholu                
- u dětí mladších 18 let doporučujeme, aby při manipulaci s pyrotechnikou byla vždy přítomna  dospě-
lá osoba    
V případě, že je pyrotechnikou znečištěno veřejné prostranství, rušen noční klid nebo je 
narušováno občanské soužití jsou strážníci oprávněni tyto přestupky řešit na místě 
v blokovém řízení až do výše 1000,- Kč.   
Městská policie Olomouc Vám přeje krásné a klidné prožití vánočních svátků a vše nejlep-
ší do nového roku 2010. 

                                                                                                                                Lenka Prošková 
                                                                                                      Ředitelství MP Olomouc  
                                                                                                                                                                           Kateřinská 23, PSČ 779 11 
                                                                                                                                                                          Tel.: 585 209 504  
                                                                                                                                                                          E-mail: prevence@mp-olomouc.cz 

 
Poznámka KMČ: buďte tolerantní ke starším občanům a našim pejskům, kteří petardy moc nemusí….                                                                                        

Klub seniorů Radíkov informuje…. 
V podzimních měsících (září, říjen, listopad) jsme střídali posezení 
v klubu s výlety a zájezdy po okolí. S klubem seniorů z Lošova jsme 
byli v Příkazích, kde jsme navštívili Hanácký skanzen a navštívili 
jsme i Bílou Lhotu. Ve skanzenu jsme obdivovali přes 200 let stará 
stavení a původní stodoly a také vystavené doklady tehdejšího 
zemědělství, řemesel, ale i všedních dnů života na staré Hané. 
Mnozí členové se potěšili krásou podzimní FLORY. 9. října jsme 
v kině Metropol obdivovali  zajímavé osobní vyprávění cestovatele 

Leoše Šimáčka, které bylo doprovázeno jeho filmem. Tentokráte to bylo o Rusku. Na koncertě Ládi 
Kerndla v restauraci Archa na Sv.Kopečku jsme se výborně bavili. Neopomněli jsme navštívit ani  
 Moravské divadlo v Olomouci a tentokráte operu Tosca. Moc se nám všem líbila. Magistrát města 
Olomouce se o nás seniory vzorně stará a umožnil nám také bezplatnou návštěvu ZOO. Zajeli jsme si 
také na tanečky do Slavonína, kde byla nejen živá hudba, ale také kulturní vložka v podání skupiny 
„Báječné ženy z Chomoutova“ a také 
vystoupení žen z Majetína. U jejich 
kovbojských tanců jsme se náramně 
bavili. Tombola byla jako vždy bohatá. 
Každé posezení v klubu máme něčím 
zpestřené, jednou to bylo promítání 
krátkých filmů (Kultura na Hané – kroje, 
písničky a vtipy), jindy předvádění 
titanového nádobí nebo nadělování 
malých dárků ke sv. Mikuláši. V prosinci 
nás čeká ještě výstava v arcidiecézním 
muzeu a výstava panenek a také 
slavnostní zakončení roku 2009 
s ochutnávkou domácího cukroví a 
vaření punče.  

      Na závěr bych ráda zhodnotila kon-
čící rok jako rok pozitivní a radostný. 
Doufám, že i nadále se budeme scházet v hojném počtu a těšit se ze společně stráveného času. 
Chtěla bych tímto popřát všem členům, ale i ostatním občanům Radíkova radostné a milostiplné svát-
ky vánoční a do nového roku 2010 nic než zdraví, zdraví, zdravíčko. To vám přeje předsedkyně Klubu 
seniorů v Olomouci – Radíkově   -   Fanynka Prášilová. 

                                                                                                                                      /fp,ar/ 
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„Co jste hasiči, co jste dělali (vzdělávali se, oslavovali, sbírali šrot, cvičili, 
dělali Mikuláše a připravovali výroční valnou hromadu 2009…  

• Libavá 2009….  ve dnech 2.-3. 10. 2009 jsme se jako jednotka SDH Radíkov zúčastnili spolu 
s jednotkami města Olomouce a to: SDH Holicí, SDH Chomoutovem, SDH Lošovem a dalšími 
16-ti jednotkami olomouckého kraje odborné přípravy JSDH ve VVP Libavá se zaměřením na 
úkoly ochrany obyvatelstva. Ubytování jsme měli zajištěno ve srubovém táboře na Smilově. 

             Naše jednotka složená z velitele Čendy, druhého nejvyššího Jirky, strojníka Ivoše a členů 
Láloše a Veverčáka a výpomocného kamaráda z Droždína Peci se sešla v pátek ve 13.00 u 
místní zbrojnice. Po důsledné přípravě jsme se mohli přesunout na Smilov. Následoval sa-
motný proces školení a odborné přípravy ve stanovištích:  
- Evakuace obyvatelstva, zásady komunikace s obyvatelstvem v případě mimořádné události. 

- Záchranné a likvidační práce – zřícení budov a staveb. 

- Varování, vyrozumění, spojení. 

- Protipovodňová ochrana . 

- Poskytování první pomoci (ZZS). 

- Používání elektrozařízení při mimořádných událostech.  

Ostatní stanoviště nám zůstaly na další den a my měli možnost se konečně řádně ubytovat.  
Následovala volná zábava a prověření připravenosti jednotlivých SDH na večer. Večer se po-
malu přehoupl přes půlnoc a byl čas jít 
spát. Ve srubu rozhodně teplo nebylo…..  
Ráno nás následující stanoviště nemohla 
již ničím překvapit:  
- Prostředky pro nouzové přežití.  

- Zásahy na nebezpečné a neznámé látky. 

- Dekontaminace osob a obyvatelstva.  

- Práce na vodě. 

     Po projití posledním stanovištěm jsme 
pomohli vše uklidit a teď nás čekal jen 
závěrečný nástup.  Odjezd domů už 
dopadl v pořádku a my byli zase o něco 
chytřejší. 
 Z osobního pohledu jsou tato cvičení 
nutná, jak k utužení přátelských vztahů, 
tak k zopakování a rozšíření vědomostí k dané problematice.  

• SDH Radíkov u Hranic - slavilo 95 let od založení sboru….   V sobotu 3.10.2009 v podve-
čer (16,00 hod.) oslavili 
členové SDH Radíkov u 
Hranic 95. výročí založení 
sboru. Na slavnostní schůzi se 
sešli v  místním kulturním 
domě. Mezi pozvanými hosty 
byl i starosta SDH Olomouc - 
Radíkov  Mirek Nemrava a 
předseda místní KMČ Honza 
Zvěřina. Ve svém vystoupení 
starosta sboru SDH Radíkov u 
Hr. P. Sohr  připomněl rozho-
dující události historie sboru, 
které formovaly hasiče až do 
dnešních dnů. Řada členů 
obdržela vyznamenání a 

ocenění za práci pro sbor. Slavnostní schůze byla zakončena výtečnou večeří, koláčky a 
dobrou slivovičkou. Ještě v podvečer před večerní zábavou se naši zástupci vydali na pozvání 
starosty obce p. Foltýnka a jeho manželky na obhlídku obce a to zejména na nové vybudova-
né komunikace a provedené další úpravy jejich hasičského a sportovního areálu, který doznal 
dalších podstatných změn k lepšímu.. Neopomenuli jsme navštívit i jejich hasičskou zbrojnici, 
ve které nám byl předveden nový hasičský vůz (typ Mercedes - tranzit), ale i zázemí pro práci 
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hasičů. Večer se nachýlil a smršť přípitků nám velela zavčas se vrátit do toho našeho Radíko-
va. Roli řidiče pana starosty SDH Mirka Nemravy se i zpět ujal Honza Zvěřina.    

• Drakiáda 4.10.2009 se letos opravdu 
vydařila…. tentokráte počasí jako vymalované, 
vítr jako na objednávku. Tento výjimečný stav 
přilákal na tradiční místo asi 75 účastníků a 
z toho více jak 25 draků. A bylo se na co dívat. 
Poměrně silný vítr vyvedl draky do velikých 
výšek směrem k TV vysílači, z nichž některé 
nabrali totální volnost a zmizeli v lese. 
Spokojenost dětí, drobné odměny a dostatek 
burčáku pro dospěláky  za jednorázový 
regulační poplatek 30,- Kč, vytvořil pohodovou 
atmosféru nedělního pozdního podzimního 
odpoledne.  

• Sběr železného šrotu – sobota 10.10.2009 (9.00 - 11.40 hod.) …..Letos nás při sběru žele-
za provázel vytrvalý déšť. Velitel, bratr Čenda poznamenal : „alespoň bude těžší železo“, ale 
mokré dopoledne nám situaci rozhodně neulehčilo. Sběr železa proběhl pomocí dvou aut. Pro 
rychlejší sběr nasadil Mirek Titz i svou dodávku a pak tradičně zapůjčil Avii i pan Johanes z 
Posluchova. Ta sice vykazovala na úvod a v průběhu sběru technické nedostatky, ale Jirka 
Švestka si vždy dokázal poradit. I přes počáteční vyhlídky se nám nakonec podařilo naplnit 
kontejner ze tří čtvrtin, což nakonec potěšilo všechny přítomné, zejména pokladníka. Celou 
akci jsme zakončili převlečením do suchého prádla a tradičním gulášem v místním pohostin-
ství s pocitem dobře odvedené práce. Účast na sběru : Langer Vl., Foukal A., Morbitzer K., 
Hudec L., Hudec T., Titz Michal, Sobotka J., Prudký Č., Nemrava M., Řezníček T., Snášel P., 
Bernard P., Hanzlík I., Kováčik J. + naši řidiči Titz Mirek a Švestka Jiří.  

• Námětové cvičení v Lošově, dne 
24. října 2009……mělo prověřit 
připravenost a koordinovanost všech 
jednotek našeho okrsku v případě 
vyhlášení požáru. V čase 13.45 hod 
byl vyhlášen poplach,/požár v 
prostoru za prodejnou potravin v 
Lošově/. Postupně se k ohni sjížděly 
zásahové jednotky sborů Lošov, 
Chválkovice, Radíkov, Droždín a 
Holice. SDH Lošov provedl lokalizaci 
a následné hašení z hasičského 
vozidla CAS, ostatní jednotky zajistili 
dálkovou dopravu vody z místní 

přehrady k místu požáru. Za náš sbor se cvičení zúčastnili : Hanzlík Ivo – velitel jednotky, 
Morbitzer Karel – řidič a členové Langer Vladislav, Hudec Lukáš, Titz Michal a Sobotka Jan. 
Ze sestavy je patrné, že příležitost získat zkušenosti dostali i mladí členové a nutno po-
dotknout, že se svého úkolu zhostili bez jakýchkoli komplikací. 

• Činnost v měsíci listopadu byla věnována 
školením členů zásahové jednotky v oblasti 
bezpečnosti. 

• 13. listopadu proběhla členská schůze 

• 6.12.2009 Mikulášská nadílka…… otevření re-
staurace pro děti 14.30 hod, nadílka 15.00 – 
16.15 hod. Mikuláš /Bernard Petr/, anděl 
/Prášilová Jana – SDH Droždín/ a čert /Foukal 
Aleš/ potěšili balíčkem asi 40 dětí. Ozvučení a 
disco, včetně pekelného dýmu až do večerních 
hodin zajistil Miloš Lisa. Místní hostinec byl na-
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šlapaný návštěvníky, rodiče i prarodiče se s dětmi dobře bavili. Poděkování všem, kteří se na 
přípravě zdařilé akce podíleli. 

• Vedení místního Sboru dobrovolných hasičů Olomouc – Radíkov zve všechny členy na 
výroční valnou hromadu roku 2009, která se uskuteční v sobotu 19. prosince v místní 
hospodě U Pulce. 
-zaplacení členských příspěvků úvodem 
-bohatý program a občerstvení 
-zajímavé video-presentace 
-překvapení pro domácí členy 
-volba výboru na dalších 5 let 
-slavnostní přijímání nových členů 
-a další lahůdky pro příznivce „Červeného kohouta"…. 

• Určitě se uskuteční na závěr plesové sezony tradiční hasičský bál (datum upřesníme)  
 

Aktuálně vše o činnosti sboru vždy na stránkách SDH Olomouc – Radíkov 
www.sdh-radikov.estranky.cz 

 
Šťastné Vánoce a do nového roku 2010 hodně zdraví a spokojenosti přejí čtenářům hasiči  

 z Olomouce - Radíkova 
                                                                                                   

/km/ 

Sport  
Tým fotbalistů „malé kopané – futsalu“ Radíkov   
 

S postavením v tabulce může být spokojen nejen realizační tým, ale zcela určitě i 
hráči. Po podzimní části soutěže mužstvo skončilo v tabulce na velmi pěkném 2. 
místě, jak jste mnozí zjistili např. v Olomouckém deníku. Všechny teď čekají chví-

le odpočinku v kruhu rodinném, někdo bude lenošit, ti odpovědnější si budou udržovat i tu kondičku na 
jarní část ligy.  
       Přeji všem hráčům veselé Vánoce a do nového roku 2010 hodně zdraví a rodinné pohody. Vše 
nejlepší přeji taktéž občanům, chatařům a příznivcům Radíkova. 
  

VÝSLEDKY UTKÁNÍ III. LIGY „C“ – ROČNÍK 2009/2010 (podzim) 
 

DATUM 
UTKÁNÍ 
(jaro) 

HOSTÉ DOMÁCÍ 
VÝSLEDEK 
PODZIM 
2009 

VÝSLEDEK 
JARO 2009 

30.8. Radíkov MK Uničov 3 : 1  
5.9. RK Dachi  Radíkov 4 : 3  
13.9. Radíkov Juventus 3 : 1   
18.9. Opton Nemilany Radíkov 2 : 7  
27.9. Radíkov Řetězy Olomouc 5 : 1  
2.10. RoDo Pavlovičky Radíkov 1 : 2   
11.10. Radíkov Sokol Bělkovice 3 : 6  
17.10. Agrometal Radíkov 3 . 3  
25.10. Radíkov Mates 6 : 4  
31.10. TJ Křelov Radíkov 3 : 6  
8.11. Radíkov Buff-belt 3 : 3  
15.11. Radíkov FC Peklo NV 7 : 1  
22.11. DORESPO Lošov Radíkov 3 : 2  

                                                                                                                                 
                                                                                                              /mn/              
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INZERCE 

Prodejna HRUŠKA, spol. s r.o. vás zve 
k vánočním a silvestrovským nákupům 
 
Opětovně je před námi období konce roku, kdy se rodiny a 
přátelé schází k vánočnímu posezení a bezprostředně na 
tyto svátky navazuje období silvestrovských a novoročních 
oslav. I po změně vedoucí je prodejna HRUŠKA 

v Radíkově dostatečně zásobena k tomu, aby jste si zde zajistili vše potřebné k slavnostnímu 
vánočnímu a silvestrovskému hodování. Máte možnost si dle aktuelní nabídky objednat vybrané druhy 
potravinářského zboží. Na setkání s vámi se těší personál prodejny. 
Prodejní doba o svátcích:                                
středa                 23.12.      7,00 – 11,00   14,00 - 16,30      
Štědrý den        24.12.      7,00 - 11,00 
pátek                  25.12.      zavřeno 
sobota                26.12.      7,00 – 11,00 
neděle                27.12.      zavřeno       
pon. – stř. 28.12. – 30.12.  norm.prodej.doba 
Silvestr - čtvrtek    31.12.  7,00 – 12,00                                                                                                        
Nový rok            1.1.          zavřeno                                         
sobota                 2.1.         7,00 - 11,00  
Dále běží zkušebně otevření prodejny od 7,00 hod, tak, aby 
si děti jedoucí do školy mohly nakoupit čerstvé svačinky. 
Paní Zendulková spolu se sl. Večeřovou z radí-
kovské prodejny HRUŠKA vás všechny zve 
k předvánočním nákupům v naší prodejně a přeje 
hezké prožití svátků vánočních a do nového roku 
2010 hodně zdraví a spokojenost s nákupy u nás. 

                                                                                                                                               /zv/ 
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